
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNIcipAL  DE AQulDAUANA

Secretaria Municipal de Finan9as
Rua  Luiz da Costa Gomes,  n.  711, Vila Cidade  Nova Aquidauana -MS -CEP  79200-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°  118/2022
DISPENSA N°  70/2022
CONTRATO NO 64/2022

Contrato    para    contratacao    de    empresa     para
servicos   de   reparos   no   centro   odontol6gico   no
distrito   de  Taunay,   Municipio   de  Aquidauana/MS
que   entre   si   celebram   a   Prefeitura   Municipal ~de
Aquidauana    -    MS    e    a    empresa    SEBASTIAO
SOUZA ALVES.

Pelo  presente  instrumento,  compareceram,  de  urn  lado,  o  Municipio de Aquidauana  -MS,  inscrito
no  CNPJ/MF  sob  o  n.a  03.452.299/0001-03,  doravante  designado  simplesmente  CONTRATANTE,
representado  neste  ato  pelo  Prefeito  Municipal  Sr.  Odilon  Ferraz  Alves  Ribeiro,  RG  n.0  743.389
SSP/MS,  CPF n.0  609.079.321-34,  e  pela  Secret5ria  Municipal  de Sallde e Saneamento,  neste ato
Gestora  do  Contrato  Claudia  Franco  Fernandes  Souza  ,brasileira,  casada,  inscrita  no  CPF  sob  o
n.0   638.720.131-49,   e   a   Empresa   SEBASTlfio   SOUZA   ALVES,   inscrita   no   CNPJ   sob   n.0
32.899.216/0001-27,  estabelecida  na  Rua  Tomaz  Rodrigues  da  Rosa,  n.013,  Bairro  Jardim  Sao
Francisco,     telefone:     (67)     99918-1864,     no    municipio    de    Aquidauana     UF/MS,    doravante
denominada   CONTRATADA,   representada   pelo   Senhor   Sebastiao   Souza   Alves,   inscrito   no
CPF/MF sob  n.a 466.155.981-91,  resolvem  celebrar o  presente  CONTRATO  regido pela  Lei  Federal
8.666/93  e alterae6es,  mediante as seguintes clausulas e condi€6es:

1  -DO OBJETO  -Contrata¢ao de empresa  para  servi¢os de  reparos  no  Centro  Odontol6gico  no
Distrito  De  Taunay,  Municipio  De  Aquidauana/MS,  conforme  Projetos  e  demais  especificac6es  e
anexos ao  Processo de  Compra  no  118/2022,  incluindo todos os  insumos e despesas  necessarias
para  a  execu€ao do objeto do  referido  Processo.

2  -DA PRESTACA0  DOS SERVICOS -A  presta¢ao dos  servicos devera  ser iniciada  em  ate 05
(cinco)  dias  da  ordem  de  servi¢o,  sendo  que  o  objeto  deverd  ser  executado  dentro  do  prazo
previsto  no  Cronograma  Fisico  Financeiro,  conforme  solicitado  pelo  Municipio  e  de  acordo  com  o
Processo de  Compras no  118/2022.

PARAGRAFO  tlNICO  -  A  CONTRATADA  arcara  com  todos  os  recursos,  materiais  e  humanos
para  a  presta¢ao dos servi¢os.

3   -   DO   PRECO  -   0   CONTRATANTE   pagar5   a   CONTRATADA,   pelos  servi¢os  descritos   no
presente  contrato  o  valor global  R$  32.973,33  (trinta  e  dois  nil,  novecentos  e  setenta  e
tres reais, trinta e tres centavos), conforme especifica€6es que constam no processo,  projeto
e  proposta/planilha  apresentada  pela contratada.

4   -   DAS   CONDIC6ES   DE   PAGAMENTO   -   Os   pagamentos   serao   feitos   ap6s   medicao   e
comprovada a  realizasao da  etapa  prevista  mediante a apresenta€ao da  Nota  Fiscal  especificando
os  servicos  realizados  na  etapa,  devidamente  identificada  com  o  ntlmero  do  Contrato,  com  o
devido visto do fiscal  e do  Gestor do Contrato.

PARAGRAFO   PRIMEIRO   -   A   Nota   Fiscal   devefa   ser   entregue   na   Secretaria   Municipal   de
Fir`ancas, acompanliada da medic5o, do relat6rio fotografico e de c6pia do dj6rio de obras
devidamente  datados  e  assinados.  0  municipio  fara  o  pagamento  ate  30  dias  ap6s  a  aceite  da
Nota   Fiscal,  ressalvada  a  situa¢ao  prevista  no  § 3Q  do  artigo  50  da   Lei  8.666/93.   Se  o  t6rmino
deste  prazo  coincidir com  dia  sem  expediente  na  Prefeitura,  considerar~se-5  como  vencimento  o
primeiro  dia  dtil  posterior.

PARAGRAFO   SEGUNDO   -   Somen[e   serao   pagos   os   valores   correspondentes   aos   servi¢os
efetivamente realizados e atestados.  A fatura/NF que nao estiver corretamente formulada devefa
ser devolvida a CONTRATADA e seu
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PARAGRAFO  TERCEIRO  -  0  desembolso  m5ximo  durante  o  periodo  de  vigencia  do  Contrato
dever5   respeitar  o   Cronograma   Fisico   Financeiro  em   conformidade  com   a   disponibilidade  de
reoursos financeiros,  salvo  no caso de termo aditivo devidamente instruido.     +

PARAGRAFO  QUARTO -Aplicar-se-a  o  indice  IGPM(FGV),  aapap  ocorrer atraso  no  pagamento,
desde que este nao decorra de ato ou fato atribufvel a contratada,  e se solicitado  por esta a tiitulo
de  compensag5o  financeira,  que  sera  a  produto  resultante  do  mesmo  indice  do  dia  anterior  ao
previsto  para  pagamento,  multiplicado  pelo  ndmero  de  dias  de  atraso  do  mds  correspondente,
repetindo-se a  operag5o a  cada  mss de atraso.  0  mesmo  indice servifa  de  base  para  atualizacao
financeira  caso  a  vigencia  do  contrato  ultrapasse  o  inicialmente  previsto  e  desde  que  solicitado
pela  contratada.  No  caso de antecipagao  de  pagamento em  razao de  parcela  executada  antes do
previsto  no  cronograma,  desde que  por meio do  devido tnamite  legal  e aceito  pelo  Municipio,  sera
aplicado  urn  desconto  obtido  pelo  IGPM  (FGV)  do  mds  anterior  dividido  por  trinta  e  multiplicado
pelo  ndmero  de  dias  que  foi  antecipada  a  execuc5o  e,  portanto,  o  pegamento.  Entende-se  por
atraso ou antecipacao as parcelas que forem pagas fora do trintidio previsto no Par5grafo Primeiro
da  Clausula 4 do  presente Contrato.

®      :n-tar= 8%%iog2Pai:°odriiv/'=in2Ci: #epni=£tre p'#:r#:::°su=ri++i%: :u6a(=+I)domd=roT
dos limites e de acordo com  a  Lei  8.666/93.

PARAGRAFO   0NICO   -   Podefa   hover  alterac5o   no   Cronograma   Fisico   Financeiro,   mediante
pedido  previo fundamentado e aceito  pelo  Municipio e desde que obedecidos os devidos tramites
legais  (Justificativa,  Parecer,  Termo Aditivo,  Apostilamento,  Publicag6es,  etc).

6 -DA DOTACAO ORCAMENTARIA T As despesas deco.rrentes do  presente  contrato correrao  a
conta  da  respectiva  dotagao  orcamentaria  prevista  no  processo,  conforme  especificada  abaixo.
Onde a  dotag5o podera  ser agrescida ciu  substitufda  nos termos da  Lei  8,666/93:

6rgao: 19 SECRETARIA        MUNICIPAL        DE        SAUDE        E
SANEAMENTO

Unidade: 19.02 FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAUDE  -FMS
Funcional: 10.301.0212 Atencao  Basica

Projeto/Atlvidade; 1.052
Constru¢ao,   Reforma  e  Ampliacao  de  Unidade
de Sadde

Elemento: 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002(0002` OBRAS  E  INTALACOES
C6dicio  Reduzido: 000015

•            7 -DA EXECUCAO DOS SERVICOS E FISCALIZA¢AO -A execucao sera conforme previsto no

presente  contrato,   processo  e  projeto  que  o  originou,  sendo  que  na  execucao  dos  servieos  a
CONTRATADA se obriga a respeitar, rigorosamente, durante o perfodo de vigencia deste contrato
as  normas  de  higiene  e  seguranea,   por  cujos  encargos  respondefa   unilateralmente,  devendo
observar  tamb6m  os  requisitos  ,d?  qualidade  determinados  pelo  Municipio,  atrav6s  do  setor
responsavel  pela  fiscaliza¢ao,  aprovaeao  e  libera€ao  do  servico  sendo  que  o  Fiscal  do  Contrato
sera delegado  por ato do Gestor do Contrato.

PARAGRAFO   0NICO   -   A   CONTRATADA,   sem   prejuizo   de   sua   responsabilidade,   devera
comunicar ao  Gestor do  Contrato,  por escrito,  qualquer anormalidade verificada  na  execucao  ou
no  controle  dos  servicos,  bern  como  quaisquer  fatos  que  possam  colocar  em  risco  a  qualidade
destes e sua  execu€ao dentro do  prazo  pactuado.

8 -DAS OBRIGAC6ES DO MUNIcipIO -S§o obriga¢6es do MUNIcipIO:
I  -  Fornecer  elementos  necessarios,  que  forem  de  sua  responsabilidade  para  a  realizacao  do
objeto deste contrato;
11  -Receber  os  servi¢os,  procedendo-lhe  atvistoria/verifica¢ao  necessaria  e  compativel  com  oOb]etodesteJ                 on        /     #      `ptrt~^+-
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contra-to,  inclusive civis e  penais em  caso de acidentes de qualquer natureza.

®

®

Ill  -Efetuar os  pagamentos a  CONTRATADA,  a  vista da  nota fiscal  devidamente acompanhada
de   relat6rio  elaborado   pelo  servidor  respons5vel   pela  fiscalizacao  do  contrato,   de  que  foram
efetivamente  prestados os servi¢os;

9 -  DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATADA - S5o obrigae5es da CONTIIATADA:
I   -   Todas   as   despesas    referentes   ao   objeto   deste   contrato,   tais   como:    mao-de-obra,
deslocamento,   seguro   de   acidente,   impostos   federais,   estaduais   e   municipais,   contribui¢6es
previdenciarias,  encargos  trabalhistas  e  quaisquer  outras  que  forem  devidos,  relativamente  a
execucao dos servi€os ora  contratados;
11    -    Executar   os    servicos,  ora    contratados    com    esmero    e    dentro    da    melhor   t€cnica,
responsabilizando-se   por  quaisquer  erros,   falhas  ou   imperfeic6es  que   por  ventura   ocorram,
refazendo,  sem  Gnus  para o  municipio aqueles que forem .recusados ou  apresentarem falhas;
Ill   -   Responsabilizar-se   pelos  danos   causados   diretamente   a   Administra€ao   ou   a   terceiros,
decorrentes de seus servicos;
IV -Sujeitar-se a  mais ampla e irrestrita fiscalizacao por parte do Municipio,  prestando todos os
esclarecimentos solicitados e atendendo as  reclama€6es solicitadas;
V  -  Manter,  durante  a  execueao  do  contrato  as  condi¢6es  de  regularidade junto ao  FGTS,  INSS,
Fazenda  Federal,  Estadual  e  Municipal,  apresentando  os  respectivos  comprovantes  sempre  que
exigidos.

10  -  DAS  PENALIDADES  -  Se  a  CONTRATADA  nao  satisfizer  os  compromissos  assumidos
poder5o ser aplicadas as seguintes penalidades:
10.1.  Advertencia,  sempre  que  forem  observadas  irregularidades  de  pequena  monta  para  as
quais tenham  concorrido,  e desde que ao caso  nao se aplique as demais penalidades.
10.2.  Multa  de  100/o  -sobre o valor da  medicao ou  da  ordem  de servj¢o,  pelo descumprimento
de disposicao de clausula contratual ou  norma de legislacao pertinente ou desrespeitado os prazos
estipulados  pelo  municipio  referente a  etapa de  referencia;
10.3. Multa de 20% -sobre o valor total atualizado do Contrato, nos casos de inexecu¢ao parcial
ou  total,  execu¢ao  imperfeita ou  negligencia  na  execu¢ao do objeto contratado.

:°rit.NS[ucS[P;[n6a3EeAmQP::a;r|audA°NdAr;#°sdceo:faoTLC:P:rsdeeg|',CL::€::a:::a%:dlmentodecontratarcom
a.  nos casos definidos no subitem  10.2 acima:  por 1  (urn) ano;
b.  nos casos definidos  no  subitem  10.3  acima:  por  2  (dois)  anos.

10.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Ptiblica
enquanto   perdurarem   os   motivos   determinantes   da   punicao   ou   ate   que   seja   promovida   a
reabilitacao  perante  a  pr6pria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  sera  concedida  sempre
que  o  contratado  ressarcir a  Administracao  pelos  prejuizos  resultantes  e  ap6s  decorrido  o  prazo
da  sancao aplicada com  base  no subitem anterior.
10.6.  0  percentual  total  da  multa  sera  acrescido  de  5%  no  caso  de.reincidencia,  nao  podendo
ultrapassar a  30%  do valor atualizado do  Contrato,  sem  prejufzo da cobran¢a  de  perdas e  danos

8eA#a¢qk|e#[J[€uoe_Vesneh::r:uS,epracda:Sca8°NSTaiirfBi,P:::::'rer/e°s:,:::CLS:°c.ontrato,ser_|he.a
imposta  uma  multa de  20%  (vinte por cento)  sobre o valor global contratado.

11  -DA RESCISAO -Este contrato sera  rescindido,  automaticamente:
a)            ao final  de sua vigencia,  desde que  nao tenha ocorrido  prorrogasao;
b)           se  alguma  das  partes  der  motivo  para  tal,  conforme  previsto  nos  artigos  77  a  79,  da  lei
n.O.    8.666/93,    ficando    reconhecido    os   direitos   da    Administra¢ao,    em    caso    de    rescisao
administrativa  prevista  no art.  77  da  referida  Lei;
c)            ou   pelo  Municfpio,  a   qualquer  tempo,   desde  que  comunicado  a   CONTRATADA  com   30
(trinta)  dias de antecedencia e devidamente justificado o  motivo.

12  -   DOS  ENCARGOS  SOCIAIS  -  Serao  de  inteira   responsabilidade  da  CONTRATADA  os
encargos trabalhistas,  previdenciarios, fiscais ou quaisquer outros decorrentes da execu¢ao deste

--:-----.-i-I.--
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13  -  DAS  DISPOSI¢6ES  GERAIS  -  Fazem  parte  integrante  deste  jnstrumento,  como  se  nele
estivesse  contida  as  condic6es  do  Processo  de  Compras  no  118/2022  (Dispensa  no  70/2022),  a
Lei    8666/93    e    suas    altera€6es    posteriores    (inclusa    MP    926/2020    e    MP    961/2020),    a
proposta/planilha  e  documentos  apresentados  pela  CONTRATADA:  Sendo  que  o  Gestor  podera
resolver os casos omissos com  base  na jurisprudencia  vigente que  rege a  materia.

PARAGRAFO    PRIMEIRO    -    A    CONTRATADA    assume    exclusiva    responsabilidade    pelo
cumprimento  de  todas  as  obrigac6es  decorrentes  da  execucao  deste  contrato,  sejam  estas  de
natureza   trabalhista,    previdenciaria,   ambiental,   civil   ou   fiscal,    inexistjndo   solidariedade   do
CONTRATANTE  relativamente  a  esses  enc'argos,  inclusive  os  que  eventualmente  advirem  de
prejuizos causados a  terceiros.

14 -DO  FORO -Fica eleito o  FORO da  Comarca de Aquidauana/MS com  expressa  rendncia  de
qualquer outro,  para  serem  dirimidas quaisquer ddvidas pertinentes ao  presente contrato.
As  partes firmam  o  presente  instrumento  em  02  (duas)  vias de  igual  teor e forma,  obrigando-se
por si  e seus sucessores,  ao fiel  cumprimento do que ora  ficou  ajustado.

•l!.:_.-.`J-__--      i::-i.-`--i

Odilon  Ferraz Alves  Ribeiro
Prefeito  Municipal

Testemunhas:

Aquidauana/Ms,QJLde    nyn4`',G         de  2o22.

Sebastiao Souza Alves
contratada

CPF:  041.253.001-51

C=\
Patricia
CPF:  009.239.091-92
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Ate de Designac5o do Fiscal do Contrato no 64/2022

A    Secretaria    Municipal    de    Sadde    e    Saneamento    do    municipio   de   Aquidauana/MS
responsavel   pelo   acompanhamento   da   execucao   do   Contrato   no   64/2022,   no   uso   de   suas
atribui€6es legais e a fim de atender o disposto no Art.  67 da  Lei  no 8.666/93 vein por meio deste
designar  a  Servidora  Rafaela  Souza  Ferreira,  CPF  no  041.253.001-51  para  exercer  a  fun¢5o  de
Fiscal  do  referido  contrato.

Aquidauana/MS EL de de  2022

Ciente:

Fiscal  do  Contrato


